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Atenție! Utilizatorii cu dificultăți cognitive, dificultăți de 

citire sau probleme de vedere vor notifica producătorul 

pentru a primi următoarele informații în format potrivit 

nevoilor lor. 
Scopul manualului. 

Manualul de operare si mentenanță conține informații de bază necesare pentru folosirea corectă a căruciorului : folosireaîn 

siguranta, modul de asamblare, ajustările si pregătirile înainte de ajustare, îngrijirea si depozitarea produsului, condițiile de 

garantie etc. 

Produsul este destinat persoanelor care au grija de copii cu dizabilitati ( părinti, asistenti medicali, etc) care vor fi transportati 

cu ajutorul căruciorului.  

Este destinat si pentru doctori dar si pentru specialiști in recuperare. 

 

ATENȚIE: Citiți integral prezentul manual înainte de folosirea căruciorului ! 

 

Acest manual se va revinde odata cu căruciorul! Va fi pastrat pentru a putea fi verificat atunci când intampinati dificultati de 

orice fel in folosirea caruciorului.  

 

ATENTIE! In cazul unor incidente legate de caruciorul nostru aveti obligatia de a ne anunta imediat prin scris sau email. 

 

 

Detaliile producatorului: 

● adresa postala: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland 

● numarul de telefon: +48 32 733 11 31 

● adresa de email: mywam@mywam.pl 

 

Versiunea manualului: RO Edition 7 / 2022-10-25 
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 Introducere 

Multumim pentru achizitionarea caruciorului special Yeti/Yeti Young pentru tineri si adulti. Sperăm să fie motivul 

multor momente speciale petrecute alaturi de copilul dvs. si ca vă va fi folositor in fiecare zi. Facem eforturi mari ca 

produsele noastre sa fie conforme cu așteptarile dvs. Nu ezitati sa ne urmariti pe toate platformele noastre sociale 

si sa vizitati site-ul nostru pentru mai multe informatii, dealtfel nu ezitati sa ne contactati pentru orice nelamurire 

legata de produsele noastre.www.mywam.eu 

 

1. Utilizarea caruciorului YETI/ YETI YOUNG 

Yeti/ YETI YOUNG  este un cărucior multifuncțional destinat pentru copii cu dizabilităti. Căruciorul are o rama de aluminiu 

cu elemente de fier. Permite scoaterea fară dificultate a roților sau a suportului pentru cap. La căruciorul nostru se pot 

atasa o varietate de accesorii pentru a spori functionalitatea acestuia: masa, centuri de siguranta, wedge, baldachin, plasa 

de tantari, sac de dormit, cos pentru cumparaturi, etc.  Utilizatorii nu pot folosi căruciorul singuri ci doar ajutati de un 

parinte/adult/asistent medical etc. Căruciorul poate fi folosit atât inăuntru cât si afară pe diferite suprafețe: asfalt, beton, 

pamant, etc. , cât si in diferite condiții meteo datorită multitudinii de accesorii atașabile. Altă folosire a căruciorului in afară 

de cele prezentate in manual este strict interzisa. Caruciorul trebuie folosit doar conform prezentului manual si doar de 

un adult. Conducerea căruciorului de catre copii, adolescent si/sau persoane neinstruite este stric interzisa.  Caruciorul 

special "Yeti" si caruciorul special pediatric YETI Young este un dispozitiv medical de clasa I menit sa fie folosit de copii cu 

dizabilitati care, datorita conditiei lor, nu pot merge sau sta “in fund” singuri.  Produsul este util pentru transportul copiilor 

cu dizabilitati dar si pentru corectarea posturii acestora. Indicatii clince: pentru copii care sufera de paralizie cerebrala, 

meningita, distrofie, paralizie, etc. Produsul este recomandat pentru copii intre 130-175 cm. 

Contraindicații:  

În caz de contraindicație a poziției șezând și/sau poziționării verticale pasive, reglarea căruciorului trebuie consultată cu 

un kinetoterapeut sau cu medicul curant. 

2. Informații de bază 

Opțiunile caruciorului, e.g.: 

 Ajustarea spătarului           (vezi punctul 9.14) 

 Ajustarea inăltimii spatarului         (vezi punctul 9.13) 

 Ajustarea unghiului scaunului         (vezi punctul 9.12) 

 Ajustarea adâncimii scaunului         (vezi punctul 9.11 si 11.13) 

 Ajustarea suportului pt. picioare         (vezi punctul 9.15) 

 Stabilizarea capului           (vezi punctul 11.5) 

 Stabilizarea trunchiului          (vezi punctul 10.4, 11.3, 11.4, 11.9) 

 Echipament opțional           (vezi punctul 11) 

 

 

 

 

 

 

http://www.mywam.eu/
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3. Inceput rapid  

Pentru a incepe sa folosesti caruciorul, acesta trebuie despachetat si pregatit pentru folosire conform punctului 14 si a 

punctului 15. Mai jos aveti o scurta pictograma care nu va inlocui insa citirea cu atentie a intregului manual.   

. 
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 Siguranta 

4. Instrucțiuni importante si reguli de siguranță  

 

Sfaturi generale  

 

 Este interzisă folosirea necorespunzatoare a caruciorului!  

 Produsul contine componente mici – PERICOL DE INGHIȚIRE ! 

 Căruciorul are o posibilitate de ajustare foarte mare – aveti grija ca in timpul ajustarilor capul copilului sa nu ajunga 

sub linia pelvisului acestuia – PERICOL DE SUFOCARE.  

 ESTE INTERZISĂ folosirea de rucsacuri sau genți atârnate de spătar – acest lucru poate duce la rasturnarea căruciorului 

si la rănirea copilului dvs. Daca aveți nevoie de spațiu suplimentar de depozitare folosiți doar accesoriile originale 

compatibile cu caruciorul dvs.   

 ATENTIE! In functie de modificarile si ajustarile pe care le faceti caruciorului acesta isi poate modifica dimensiunile!   

 ATENTIE ! De fiecare data, inainte de folosire, trebuie urmati toti pasii din prezentul manual si caruciorul trebuie 

verificat sa nu aiba defectiuni care sa puna in pericol siguranta dvs. si a copilului dvs. Pentru orice nelamurire nu 

ezitati sa ne contactati.  

 ATENTIE! Atunci cand treceti cu caruciorul pintr-un spatiu care are usi, asigurati-va ca este destul spatiu in lateralele 

caruciorului. 

 

ATENTIE! 

 

 NU VA LASATI NICIODATA COPILUL NESUPRAVEGHEAT IN CARUCIOR.  

 ACEST PRODUS NU ESTE MENIT PENTRU ALERGARE SI/SAU PATINE CU ROTILE.  

 Produsul nu se va folosi ca scaun de masina.  

        Nu carati/ ridicati caruciorul in timp ce copilul dvs. se afla in scaun.  

•        Caruciorul este impachetat intr-o punga de plastic. Punga de plastic nu este jucarie si trebuie 

tinuta departe de copii – PERICOL DE SUFOCARE 

 ATENTIE! Este interzisa folosirea caruciorului atunci cand nu sunteti siguri ca acesta este intr-o conditie perfecta sau 

daca suspectati ca una din partile componente ale caruciorului este defecta. Daca aveti orice suspiciune legata de 

siguranta caruciorului va sfatuim sa nu il folositi sis a ne contatcti cat de repede posibil. 
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5. 5.1 PLACUȚA DE INDENTIFICARE 

 Plăcuta de indentificare conține: numele caruciorului, modelul, numarul 

de serie, greutate maxima admisa, data producerii, semnul CE, marca de 

dispozitiv medical și anumite atentionari.  (vezi Fig. 5.1).   

 Placuta este localizata pe traversa, in spatele ramei, pe partea stanga, 

lipita deasupra.  

 

 

5.2 Plăcuță cu cod UDI 

Plăcuța cu codul UDI include următoarele informații: numele, modelul, codul 

UDI, detaliile producătorului (vezi Fig. 5.2) 

 

 

 

 

 

6. ETICHETELE DE AVERTIZARE 

 Contin avertizari care vizeaza utilizatorul (see Fig. 6.1).   

 Sunt localizate in spatele ramie, pe stanga si pe dreapta.  

 

 

7. SIMBOLURI  

 
Număr de serie 

 

Numele producătorului  

 
Greutate maxima admisă 

 Produsul este un dispozitiv medical 

 
Data producerii 

  
Conformitate cu normele europene Semnul folosit pentru a atrage atenția cititorului privind 

anumite pericole. 

 

Avertizare – folosirea căruciorului conform 

prezentului manual de utilizare.  

  

 

Fig.5.1 

 

Fig. 6.1 

Fig. 5.2 
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 Produsul.  

8. Construcția generală a căruciorului 

Caruciorul special "Yeti" si caruciorul special pediatric YETI Young este alcătuit din două părti : rama de 

aluminiu si scaunul terapeutic. YETI / YETI Young oferă o varietate de accesorii pentru diferitele nevoi pe 

care le puteți avea. 

 Rama din fier cu scaun si spatar   

Elementele de baza: 

 

1- Maner ergonomic de impingere a caruciorului -vezi  9.8 

2- Ajustare pe snur a tapiseriei in exces.       - vezi 10.3 

3- Centura in 5 puncte      - vezi 10.4 

4- Tapiserie   - vezi 10.1 

5- Slit pt. depozitarea tapiseriei in exces - vezi 10.1 

6- Invelitoare pentru rama      - vezi 10.1 

7- Support pt. picioare ajustabil    - vezi 9.15 

8- Picior de inclinare     - vezi 9.10 

9- Frana centrala       - vezi 9.9 

10- Sistem amortizare roti din spate    - vezi 9.7 

11- Rotile din spate        - vezi 9.6 

 

 

 

12- Ajustarea manerului de impingere           

         - vezi 9.8 

13- Mecanismul de pliere al ramei    -vezi 9.1 

14- Ajustarea spatarului    - vezi 9.14 

15- Ajustarea adancimii scaunului    - vezi 9.11 

16- Ajustarea unghiului scaunului    - vezi 9.12 

17- Ajustarea inaltimii scaunului     - vezi 9.13 

18- Blocarea sistemului de pliere al ramei   - vezi 9.3 

19- Ajustarea suportului pt. picioare(unghi de inclinare)   

            - vezi 9.15 

20- Ajustarea inclinarii spatarului                    - vezi 9.14 

21- Siguranta pt. trasnport      - vezi 9.4 

22- Ajsuatrea lungimii suportului pt. picioare  - vezi 9.15 

23- Mecanismul rapid de asamblare al rotilor  - vezi 9.6 

24-          Blocarea directiei rotilor din fata     - vezi 9.5 

  25            Rotile din fata                      - vezi 9.5  
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 Accesorii:  

 

o Bară de siguranță vezi 11.1 

o Masa de terapie vezi 11.2 

o Centuri de stabilizare vezi11.3 

o Kitul de micsorare vezi 11.4 

o Ajustarile suportului pentru cap ↕ vezi 11.5  

o Baldachin ajustabil cu fereastra vezi 11.6 

o Geanta de calatorie vezi 11.7 

o Cosul pentru cumparaturi  vezi 11.8 

o Wedge vezi  11.9 

o Protectie de ploaie vezi 11.10 

o Mânuși de iarna vezi 11.11 

o Sac de dormit pt. iarna vezi 11.12 

o Plasă pentru tantari vezi  11.13 

o Umbrelă pt. soare vezi 11.14 
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9. Configurarea si folosirea căruciorului 

9.1 Mecanismul de pliere al ramei  

Mecanismul de pliere al ramei este localizat inauntrul ramei in doua 

puncte pe dreapta si in trei puncte pe stanga.  

 

 Plierea stanga – dreapta  - un element care ajuta la plierea 

partii de sus a caruciorului pentru a ii reduce dimensiunile.  

 Mecanismul de pliere si siguranta pt. transport.  

9.2 Defacerea ramei  

Pentru a desface rama: plasati rama pe un suprafata solida, orizontal 

si desfaceti siguranta pentru transport. (Fig. 9.2.1). Ridicati usor 

spatarul in pozitie dreapta. 

(Fig. 9.2.2.). 

 
Fig.9.2.1           Fig. 9.2.2 

Pentru a seta caruciorul trageti in sus de mâner in timp ce aduceti caruciorul in pozitia dorita. (Fig. 9.2.3) 

până când mecanismul de blocare se activează. (Fig. 9.2.4) Acest lucru este evidențiat de un clic.  

 
Fig.9.2.3           Fig.9.2.4 

 

 

Fig. 9.1 
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9.3 Plierea ramei  

Pentru a inchide (plia) rama caruciorului, dezactivati mecanismul de blocare 

prin ridicarea lui si prin tragerea de manerele de pliere ale ramei in acelasi 

timp. (Fig.9.3) Apoi pliati rama înspre rotile din față. Asigurati-va ca manerul 

de impingere nu se intalneste cu suportul pentru picioare. Trageti apoi de 

mecanismul spatarului. Aplicati siguranta pentru transport.  

9.4 Siguranța pentru transport.  

Căruciorul este prevăzut cu o siguranță pentru transport care va asigura ca 

rama pliata nu se va deschide accidental in timpul transportului. Siguranta 

este formata dintr-un ochet si o tijă de blocare.  

Pentru a securiza rama, pliati-o și apoi atasati siguranta de transport, puneti 

ochetul peste tija de blocare astfel incat aceste doua elemente sa se 

suprapună.  (Fig. 4.4.). 

Pentru a deschide sguranța, inainte de deschiderea ramei, îndepărtați ochetul 

de pe tija de blocare si desfaceti rama in siguranță.  

9.5 Roțile pivotante din față. Blocarea direcției de mers 

Rotile durabile asigura confortul atat pt. cel care conduce caruciorul cat si pentru cel aflat in scaun. 

Anveopele sunt fara camera si sunt umplute cu gel special care absoarbe șocurile. 

Ambele roti din fata pot fi blocate să mearga doar înainte sau pot fi pivotante (se pot rasuci la 360 de 

grade) creând un confort in plus pentru cel care conduce căruciorul.  

Este recomandat să deblocati directia de mers a rotilor atunci cand conduceti 

caruciorul pe suprafete plane (centrele comerciale, scoli, etc).  

Este recomandată blocarea directiei rotilor in caz de 

suprafete in panta, suprafețe alunecoase, curbe, 

obstacole etc. Pentru a preveni rotirea rotilor puneti 

butonul in spatiu special creat - vezi Fig. 9.5.1. Pentru 

a debloca directia de mers a rotilor rotiti butonul de 

blocare si lasati-l in afara spatiului special destinat. -  

vezi Fig. 9.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.3 

 

 

Fig. 9.4 

Fig. 9.5.2 
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9.6 Rotile din spate. Instalarea si scoaterea rotilor din axul lor 

Rotile durabile din spate asigura confort atat celui care conduce cat si celui 

care utilizeaza caruciorul nostru. Anvelopele sunt fara camera si sunt 

umplute cu un gel special care absoarbe socurile.  

Posibilitatea scoaterii rotilor dupa plierea ramei asigura micsorarea 

caruciorului in vederea depozitarii lui.  

Mecanismul de asamblare al rotilor este localizat inauntrul rotilor din spate 

si asigura asamblarea si dezasamblarea rapida a acestora. Apasati pe clema 

de dezasamblare rapida(Fig. 9.6.1) spre centrul rotii si montati roata in axul 

ei.  

 Montarea roților pe ax 

Cand montati rotile din spate pe axul lor, apasati pe clema din centrul rotii si 

puneti roata la inceputul axului. Opriți-vă din a apasa pe clemă si continuati 

să glisati roata în ax pana auziti un clic. Roata dvs. este montata 

corespunzator.  

 Scoaterea rotilor din ax 

Pentru a scoate roata, apasati pe clema spre centrul rotii si glisati roata in 

afara axului.  Fig. 9.6.2. 

9.7 Sistemul de amortizare al rotilor 

Caruciorul este echipat cu sistem de amortizare pe perne cu arcuri al ramei 

si rotilor din spate, localizat la capatul piciorelor din spate ale ramei unde 

acestea intră în contact cu bara transversala. Sistemul de amortizare 

functioneaza automat. Ajustarea se face activând manerul “sus-jos” de sub 

mecanismul de absorbție al socurilor. Pentru a facilita schimbarea setarilor 

manerului, aplicarea presiunii este permisă. Atunci cand mânerul este 

schimbat, arcul de absorbție al socurilor va fi comprimat (optiune pentru 

pamant tare) sau extins (pamant moale). 

9.8 Mânerul ergonomic de împingere al căruciorului. Mecanismul de ajustare al acestuia.  

Manerul este folosit pentru a împinge căruciorul. Este făcut astfel incât să 

poată fi ajustat conform cerințelor dvs. - Fig. 9.8 

 Mecanismul de ajustare.  

Sunt doua butoane, in afara ramei, localizate la terminatiile mânerului de 

impingere. 

 Unghiul de ajustare al manerului 

Pentru a schimba unghiul manerului de impingere al caruicorului, apasati 

pe butoanele mentionate mai sus si ajustati manerul. Dupa ce ati setat 

manerul in pozitia dorita opriti-va din a apasa pe butoane – acest lucru va 

bloca instantaneu manerul in pozitia aleasa.  

 

Fig. 9.7 

 

Fig. 9.6.1 

 

Fig. 9.6.2 

 

Fig. 9.8 
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9.9 Frâna centrala. Activarea si dezactivarea ei  

Pedala pentru frâna centrală (Fig. 9.9) – atunci când este apasată blocheaza cele 

doua roti din spate. Este localizata in mijlocul barii transversal, in spatele ramei 

caruciorului.  

 Activarea si dezactivare franei  

Pentru a activa frana, apasati pe pedala in jos pana auziti un clic. Acest clic va 

asigura ca frana este activate correct.  

Pentru a dezactiva frana, trageti de pedala in sus.  

9.10 Piciorul de inclinare.  

Piciorul de inclinare (Fig. 9.10) este localizat in partea dreapta a barii 

transversale. Pentru a il folosi apasati pe piciorul de inclinare si in acelasi 

timp ridicati de manerul de impingere pentru a ridica rotile din fata ale 

caruciorului.  

Folosirea piciorului de inclinare face mai usoara conducerea caruciorului in 

curbe si trecerea acestuia peste obstacole mici.  

9.11 Ajustarea ramei si adâncimii scaunului  

Căruciorul are optiunea de a schimba adâncimea scaunului. 

Pentru a face asta, activati frana centrala astfel incat 

caruciorul sa fie stabil, apoi desfaceti suruburile din ambele 

parti ale ramei cu o cheie Allen si extindeti sau strângeti rama 

caruciorului in pozitia dorită. Pozitia corectă trebuie 

securizată prin strângerea înapoi a șuruburilor. (vezi Fig. 

9.11.) 

Ajustarea ramei se poate face intre 30 de cm până la  45 cm. 

Ajustarea tapiseriei este prezentata in punctul 10.2 al 

prezentului manual. 

 

 

 

Fig. 9.9 

 

 

Fig. 9.10 

 

 

Fig. 9.11 
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9.12 Ajustarea ramei in vederea ajustarii unghiului 

scaunului.  

Căruciorul are posibilitate de ajustare intre 10˚si 30˚ (din 5 

in 5). Mecanismul de ajustare al unghiului scaunului este 

format dintr-un element tip “fagure” la care rama 

căruciorului se atașează cu un șurub.  

Pentru a seta unghiul potrivit, activati frâna centrală 

astfel încât căruciorul sa fie stabil, apoi desfaceti șurubul din 

ambele părti ale elementului tip “fagure” (vezi fig. 9.12), 

setati scaunul la unghiul la care aveti nevoie si strangeti 

suruburile la loc in pozitia corecta. O șurubelniță “Phillips” 

vă este necesara pentru a efectua aceasta operatie.(vezi Fig. 

9.12.) 

9.13 Ajustarea ramei in functie de inățimea spătarului  

Căruciorul are un spătar căruia îi puteti ajusta inalțimea. Pentru 

a face asta, activati frana centrală astfel incât căruciorul să fie 

stabil, apoi deșurubati șuruburile din ambele parti ale ramei cu 

o cheie “Allen” si extindeti sau glisati spatarul in pozitia dorita. 

Securizati apoi pozitia dorita strângând șuruburile la loc. Nivelul 

maxim este indicat prin încuietoarea în forma de bila. Ajustarea 

se poate face intre 65 si 85 cm. (vezi Fig. 9.13). 

9.14 Ajustarea ramei in functie de inclinarea spatarului  

Căruciorul este prevăzut cu un sistem de ajustare a înclinării 

spătarului. Acesta poate fi ajustat dintr-o pozitie verticală la una 

orizontală. Acest lucru este posibil din cauza mecanismului care 

conține: un cablu de 

desfacere, câte o inchizatoare tip 

fagure pe stanga si pe dreapta 

(element cu o scala de 8 puncte) si 

tije pentru a fixa pozitia. (vezi Fig. 

9.14.1). 

 

Pentru a schimba unghiul de 

înclinare al spătarului, activați 

frâna centrală pentru a vă asigura 

stabilitatea caruciorului si trageti 

de cablul de eliberare in sus.  (vezi Fig. 9.14.2) Ajustati spatarul la 

nivelul care este cel mai comod. Spătarul ar trebui să se blocheze în poziția dorită în momentul in care 

dati drumul cablului – fapt care ar trebui sa activeze siguranța de blocare. In momentul in care auziti clicul 

de blocare pe ambele parti ale ramei puteti fi siguri ca spătarul scaunului este ajustat corect.  

 

Fig. 9.12 

 

 

Fig. 9.14 

 

 

Fig. 9.14.1 

 

Fig  9.14.2 
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Atunci cand schimbați nivelul de inclinare al căruciorului este necesar sa ajustati si tapiseria acestuia. 

(punctul 10.3. al prezentului manual) 

Mecanismul de ajustare permite ajustarea acestuia in șase poziții diferite de la pozitia total verticală 

până la pozitia total orizontală.  

 

ATENȚIE ! Dupa orice ajustare a spătarului este necesară și ajustarea hamului in 5 centuri  

9.15 Suportul pentru picioare 

Suportul pentru picioare este inclus in echipamentul standard si este format dintr-o platformă de 

sustinere a picioarelor atasata la rama suportului pentru picioare care are o posibilitate de ajustare in 

sapte pozitii diferite pornind de la 28.5cm si pana la 43.5cm.  

 

 Ajustarea inălțimii platformei de sustinere 

Pentru a schimba inălțimea platformei de susținere, deșurubati 

butoanele de pe suruburile care sustin suportul pentru picioare de 

pe ambele parti. Setați apoi inaltimea dorita si insurubati la loc 

suruburile asigurandu-le cu butoanele mai sus mentionate pana 

cand acestea sunt bine stranse. (Fig. 9.15.1) 

 

 Mecanismul de ajustare al 

unghiului de inclinare pt 

suportul de picioare. 

Mecanismul este localizat in 

fata scaunului si conecteaza 

scaunul de suportul pentru 

picioare. Exista doua racorduri negre, din plastic cu butoane 

inauntru. (vezi Fig. 9.15.2) Mecanismul este folosit pentru a 

schimba unghiul de inclinare al suportului pentru picioare si 

va permite sa alegeti una din cele opt pozitii posibile ale 

acestuia. (intre 10˚ to -90˚) Pentru a schimba pozitia de 

inclinare, apasati pe mecanismul de ajustare din ambele 

parti ale suportului pentru picioare, apoi setati suportul in 

pozitia dorita si opriti-va din a apasa pe butoanele mai sus 

mentionate. Mecanismul de ajustare, in timpul folosirii 

căruciorului, ar trebui acoperit cu invelitoarele special prevazute. (vezi punctul 10.2). 

 Folosirea suportului pentru picioare.  

Este recomandată folosirea suportului pentru picioare la o inălțime la care picioarele copilului dvs. să se 

poată odihni pe toată suprafața platformei de susținere, în timp ce coapsele copilului dvs. sunt paralele 

cu suprafața scaunului. Platforma de susținere a picioarelor este prevăzuta cu centuri care sunt 

recomandate în timpul folosirii căruciorului.  

In mod normal platforma de susținere este intr-o pozitie orizontală. Vă recomandăm ca în timpul 

depozitării sau transportării căruciorului să o pliati înspre rama acestuia.  

 

Fig. 9.15.1 

 

Fig. 9.15.2 
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10. Configurarea si folosirea – scaunul terapeutic cu spătar  

10.1 Tapiseria caruciorului. Adaugarea si scoaterea tapiseriei  

Tapiseria caruciorului este formata din: baza tapiseriei, tapiseria scaunului, tapiseria din spate si 

invelitoarele pentru rama.  

 Instalarea tapiseriei  

Înainte de ajustarea tapiseriei, ajustati rama : inaltimea spatarului, adancimea scaunului si inaltimea 

suportului pentru picioare trebuie sa fie ajustate conform nevoilor dvs. (Vezi punctul  7.12.) 

Pentru a monta tapiseria, montați baza tapiseriei pe scaun ajutându-vă de benzile din VELCRO, intinzând 

tapiseria complet. Partea de sus a tapiseriei de baza este caracterizată de benzi din VELCRO longitudinale 

pe care se va atașa tapiseria. Montati benzile tapiseriei de baza, de jos in sus, infășurându-le de rama 

căruciorului (din afară). Prima banda de VELCRO din laterala suportului pentru picioare este montată pe 

fragmentul de plastic al îndoiturii, dar dinăuntrul scaunului. Infășurăm excesul de tapiserie care ramane 

în spatele scaunului. Baza tapiseriei trebuie să fie intinsa corespunzător permițând invelitoarelor pentru 

rama sa fie atasate în locurile unde scaunul se pliază (la contactul cu suportul pentru picioare în stânga si 

în dreapta). 

Invelitoarele pentru ramă sunt gândite pentru a proteja utilizatorul caruciorului de partile in care 

acesta se pliaza si a asigura confortul acestuia. Acestea trebuie montate cu VELCRO in josul elementelor 

de plastic ale locurilor de pliere. 

Punem tapiseria pentru spate pe tapiseria de baza si o asigurăm cu centuri in spatele caruciorului 

infășurând rama din afară. Dacă este folosită înălțimea minimă a spătarului, înfășurăm tapiseria in exces 

deasupra ramei si o ajustam cu centurile de ajustare la distanța optima. Dacă spătarul este la înălțimea lui 

maximă punem partea de sus pe rama si o trecem prin cataramă.  

Pentru a monta invelitoarele laterale ale tapiseriei, este recomandat ca spatarul sa fie reglat la un 

unghi de 45 de grade. Securizăm invelitoarele cu VELCRO pe stânga și pe dreapta căruciorului în două parți 

pe fiecare parte (acolo unde rama se pliaza).  După ce ajustăm spătarul scaunului intr-o poziție verticală, 

colectam tapiseria in exces din parti cu ajutorul cablurilor cu cleme.  

La final atasam tapiseria scaunului, aranjând-o si ajustând-o cu VELCRO la tapiseria de bază. Tapiseria 

in execes a spatarului se infășoara în spate sub cablurile 

tapiseriei spatarului. Centura care ajuta la instalarea tapiseriei 

scaunului (atasata sub scaun, imbrăcând rama din afară) 

trebuie sa încapă peste primul VELCRO al tapiseriei de baza si 

nu trebuie sa interfereze cu invelitoarele pentru rama.  

Atașati, cu VELCRO, partea de jos a tapiseriei scaunului la 

tapiseria suportului pentru picioare. 

Căruciorul are o banda suplimentara cu care tapiseria se 

ataseaza la bara de protectie. Dacă nu este nevoie de ea, poate 

fi ascunsa in slotul special dedicat. – vezi Fig. 10.1. 

 Scoaterea tapiseriei  

Scoatem tapiseria urmând pașii de mai sus in ordine inversă: defaceți centurile tapiseriei pentru scaun si 

scoateți tapiseria. Detașati lateralele tapiseriei spătarului si indepărtați protecția pentru spătar. Desfaceți 

 

Fig.10.1 
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toate centurile si scoateți tapiseria pentru spătar. Ultimul pas este să deschideti toate centurile tapiseriei 

de baza si să le scoateti de pe rama caruciorului. Tapiseria trebuie protejata pentru a nu se strica. 

10.2 Sistemul de tensiune din spatele căruciorului 

Sistemul ajustabil de tensiune este un set extensiv format din 14 centuri din 

Velcro, care permit intinderea scaunului si a spatarului in functie de nevoile 

copilului dvs.  

Sistemul este format din 7 centuri din Velcro pentru partea de jos a scaunului 

si 7 centuri din Velcro pentru spatar si ajustarile se fac prin tensionarea sau 

slabirea acestora.  Datorita acestui mecanism este posibila, prabusirea intr-un 

punct sau intr-o maniera completa in scaun si in spatar. Acest mecanism 

asigura suportul prin compresie. 

10.3 Ajustarile tapiseriei de pe scaun si de pe spatar 

 Scaunul poate fi ajustat de la 31 de cm pana la 45 de cm. Acest lucru este 

posibil prin extinderea ramei in parametrii recomandați. (vezi punctul 9.11) si 

prin ajustarea tapiseriei conform ramei. Pentru a ajusta adâncimea scaunului, 

indepărtati tapiseria, ajustați rama pentru a schimba adâncimea scaunului, 

glisând rama până ajungem la pozitia dorită. Rama poate fi extinsă până la 15 

cm. Atașați apoi tapiseria pe baza scaunului cu VELCRO. (vezi punctual 10.1). 

 

  Spătarul poate fi ajustat de la 65 de cm pana la 85 de cm. Acest lucru este 

posibil prin extinderea ramei si prin ajustarea tapiseriei la parametrii necesari. 

Pentru a schimba inălțimea spătarului, detașati partea de sus a tapiseriei de pe 

benzile de prindere din spatele căruciorului si ajustați partea de sus a ramei spătarului în pozitia dorita. 

Ajustarea poate fi de pana la 20 de cm. După ce ati ales pozitia dorita, aranjati partea de sus a tapiseriei 

adaptand-o dupa rama. Daca spatarul este la inaltimea minima, va trebui sa rulati ce va ramane din 

tapiserie. Tapiseria de sus trebuie asigurata cu centuri (cele de jos pentru inaltime minima – cele de sus 

pentru inaltimea maxima). Inainte de a va pune copilul in carucior ajustati tensiunea tapiseriei si a 

spatarului ajustand setul de centuri. (Fig. 10.3.1) (Fig. 10..3.2)  

 Pentru o pozitionare corectă a lateralelor tapiseriei, 

cablurile trebuie ajustate. Pentru pozitia verticală a 

spatarului tapiseria in exces trebuie inlăturată cu 

ajutorul cablurilor. Inainte de a pune spătarul intr-o 

pozitie orizontala acestea trebuie slabite, dând 

posibilitatea tapiseriei să se “intinda” cat este necesar.  

 

Fig.10.2.1 

 

Fig.10.2.2 

 

Fig. 10.31   Fig. 10.3.2 
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10.4 Hamul din 5 centuri  

 Yeti/Yeti Young este echipat standard cu un ham din 5 centuri. Centurile sunt 

ajustate la scaun din fabrică și nu trebuie îndepărtate deoarece asigură 

confortul si siguranta copilului dvs. în timpul folosirii caruciorului. (Fig. 10.4.1).  

Catarama în care centurile se închid faciliteaza scoaterea rapidă a copilului din 

scaun. (vezi Fig. 10.4.2) Elementele de reglare glisante sunt localizate pe 

centurile din stanga si din dreapta. Centruile sunt echipate additional cu o 

catarama de inchidere la nivelul pieptului. Acest element este unul important 

deoarece ajuta la pastrarea dimensiunilor centurilor.  

 Ajustarea. Ajustati centurile la nevoile copilului dvs. inainte de a le inchide. 

Ajustati centurile glisand elementele de reglare in sus sau in jos in functie de 

lungimea dorita.  

 Folosirea. Pentru a va pune copilul in 

hamul caruciorului, puneti centurile din stanga si din dreapta si asigurati-

le in catarma fixate de scaun. Pentru a putea scoate copilul din ham apasati 

butonul de pe catarama de la nivelul pieptului si pe cele de pe catarama 

atasata de scaun si indepartati centurile.  

ATENTIE: IN URMA ORICAREI AJUSTARI ADUSA SCAUNULUI SI/SAU 

SPATARULUI VA TREBUI SA AJUSTATI DIN NOU SI CENTURILE HAMULUI.  

11. Echipamentul adițional  

11.1 Bara de protecție 

Căruciorul poate fi echipat cu o bara de protectie care impiedica 

utilizatorul caruciorului sa cada “spre fata”. Bariera de protectie se 

monteaza folosind acelasi mechanism ca atunci cand montati masa 

terapeutica, deci nu veti putea folosi ambele accesorii in acelasi 

timp.(vezi Fig. 11.1) 

Pentru a instala bara de protectie, deschideti cele doua cleme de pe 

bara si glisati-le pe rama caruciorului in acelasi timp.  

Bara va fi corect instalata atunci cand veti auzi un clic. 

Pentru a scoate bara de protectie trageti de ambele sigurante ale ramei 

in acelasi timp si indeparati bara de protectie.  

Fig.10.4.2 

 

Fig. 11.1 

 

 

Fig.10.4.1 
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11.2 Masa terapeutica 

YETI/ Yeti Young poate fi prevăzut cu o masă terapeutică, dintr-un 

material care nu alunecă si care poate suporta o incărcatură de 

maxim 3 kg. Masa se atașeaza la ramă cu acelasi mecanism ca și 

bara de protecție deci nu pot fi folosite in același timp.  (vezi Fig. 

11.2). 

Pentru a asambla masa, deschideti clemele si glisați-le simultan pe 

rama căruciorului pana auziti un clic.  

Pentru a dezasambla masa, scoateti ambele sigurante in acelasi 

timp si scoateti masa.  

11.3 Centurile de stabilizare 

Centurile de stabilizare sunt folosite pentru un suport pelvin adițional și 

previn alunecarea copilului dvs. din cărucior. Modul corect de a le folosi 

este să asigurăm copasele copilului în așa fel încât zona lui pelvina să fie 

cât mai apropiată de spătarul scaunului. Acest lucru va asigura o poziție 

mai corectă si mai sănătoasa a copilului. 

 Ajustare. Pentru a ajusta lungimea centurilor trebuie să mutăm 

dispozitivele de reglare in sus sau in jos in functie de lungimea pe care ne-

o dorim. 

 Folosire. Pentru a putea folosi centurile, infășurati picioarele copilului dvs. si asigurati centurile 

inchizându-le in cataramele din față.  

 

 

11.4 Kitul de micșorare a scaunului  

Căruciorul este prevăzut cu inserții vezi (fig.11.4) care vor fi folosite pentru a micșora spațiul din scaunul 

căruciorului. Aceste inserții sunt detașabile (prevăzute cu fermoar).  

 Asamblare: Insertiile se pun in scaunul caruciorului si se adapatează la toate ajustarile scaunului.  

Se atașeaza printr-un material Velcro.  

    
Fig. 11.3.2          Fig. 11.3.3 

 

Fig.11.2 

 
Fig.11.3.1 
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 Scoaterea inserțiilor se face prin simpla tragere a acestora de pe tapiseria 

scaunului.  

 

 

 

 

11.5 Suportul pentru cap  

Suportul pentru cap este folosit pentru stabilizarea capului utilizatorului si este 

un element moale, care asigura confort si siguranță. (Fig. 11.5). Tapiseria 

suportului este detațabilă datorita fermoarului și din acest motiv este ușor de 

scos si de pus la loc.  

 Montați suportul pentru cap cu VELCRO la înălțimea dorită.  

 Dezasamblarea : îndepărtarea suportului si a centurilor de Velcro de pe 

spatarul scaunului.  

11.6 Baldachinul ajustabil cu fereastra 

Caruciorul poate fi prevazut cu un baldachin ajustabil cu fereastra care ajuta la 

protejarea copilului dvs. de soare sau ploaie. Elementele din care este format 

baldachinul sunt: rama baldachinului, mecanismul de ajustare al baldachinului,  

două sisteme de prindere cu butoane rosii care ataseaza baldachinul la rama 

caruciorului, tapiseria baldachinului si o plasa de tantari cu fermoar.  

 

 Asamblare. Elementele de atasare al badacinhului de carucior sunt 

două elemente din plastic localizate in părțile exterioare al spătarului.  

Pentru a instala baldachinul, plasati spătarul intr-o pozitie verticală si apoi glisați prinzătoarele 

baldachinului în locurile speciale de pe spătarul căruciorului. Montati baldachinul astfel incât tapiseria din 

spatele baldachinului să se suprapuna cu spătarul scaunului. Fiti siguri că elementul de ajustare al 

baldachinului este sigur cu tapiseria inauntru. Acest lucru poate fi 

făcut intinzând tapiseria și prin plasarea buclei de prindere peste 

butonul din colțul baldachinului. (Fig. 11.6.1) 

 Dezasamblre. Pentru a dezasambla baldchinui apăsati pe cele 

două butoane roșii de pe prinzătorile de sus si de pe cele din 

laterale si glisați prinzătorile în din locurile speciale de pe rama 

caruciorului.  

 Folosire. Pentru a schimba dimensiunea baldachinului, 

apucati arcul din fata si arcul din spte si apropiati sau departati 

arcurile in functie de marime dorita. Mecanismul de ajustare a 

baldchinului se blocheaza automat.  

 

 

Fig.11.4 

 
Fig. 11.5 

 

 

Fig. 11.6.1 

 

 

Fig.11.6.2 
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O caracteristica specială a baldachinului nostru, este fereastra care este prevăzută cu o plasa de tantari. 

Fereastra se inchide si se deschide cu ajutorul unui fermoar. (vezi .11.6.2). 

11.7 Geanta de calatorie  

Aceasta este montată pe cele două mânere aflate în interiorul mânerului de 

împingere al căruciorului. (vezi Fig. 11.7) 

Încărcătura maximă a genții este de 2 kg.  

11.8 Coșul pentru cumpărături 

 Familia de cărucioare Yeti poate fi prevăzut cu un 

cos pentru cumpărături.  (Fig. 11.8.) care poate fi folosit pentru depozitarea sau 

transportarea lucrurilor de zi cu zi. Este rezistent la impact si la șocuri. Este 

montat în partea de jos a scaunului si se montează infăsurându-l în jurul ramei 

si asigurându-l cu un fermoar.  

Incărcătura maximă este de 3 kg.  

11.9 Perna tip wedge 

Familia de cărucioare Yeti poate fi prevăzut cu o pernă wedge, care poate fi folosită la ajutarea stabilizării 

poziției picioarelor copilului dvs. și se montează deobicei între picioarele copilului.  (Fig. 11.9.1.),  

 Asamblare. Wedge-ul este montat în partea din 

față a caruciorului, la elementul care conecteaza 

tapiseria de bara de protectie. (vezi Fig. 11.9.2) Pentru 

a atașa wedge-ul asigurați partea dedicata a tapiseriei 

la bara de protectie si ataseaza wedge-ul folosindu-va 

de VELCRO. Wedge-ul poate fi atașat in fața sau in 

spatele centurii de conectare, ajustând distanta in 

functie de copilul dvs. Pentru a il asigura, infasurati 

wedge-ul cu o centura.  

 Dezasamblare. Pentru a scoate wedge-ul, scoateti centura cu care l-ati 

securizat si detasati wedge-ul de centura cu care conecteză tapiseria la bara de protecție.  

 

Fig.11.7 

 

Fig. 11.8 

 

 
Fig. 11.9.2 

 

 

Fig. 11.9.1 
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11.10 Protecția de ploaie  

 Familia de cărucioare Yeti poate fi echipat cu o protectie pentru 

ploaie care va da posibilitatea folosirii caruciorului si in conditii 

meteo mai nefavorabile si are rolul pastrarii tapiseriei uscate. Acest 

echipament optional se monteaza peste alt echipament optional – 

baldachinul ajustabil. Pentru a monta protecția, plasați-o peste 

întregul baldachin ajustabil si acoperiți scaunul și suportul pentru 

picioare. (see Fig. 11.10). 

11.11 Mânușile de iarnă 

Mânușile de iarnă sunt pentru cel care manevrează și conduc 

căruciorul (părinte, asistent medical, etc) Acestea ajută părintele să 

împingă căruciorului chiar și în 

conditii termice neplăcute, 

temperaturi scăzute (vezi 

Fig.11.11) Prima oară  se 

atașează bucățile de arici de 

mânerul de împingere al 

căruciorului. Apoi mânușile se pun pe bucățile de arici și se 

securizează cu închizătorile special prevăzute.  
 

Fig. 11.11 

 

 

 
Fig.11.10 



 
 YETI Edycja 7 / 2022-10-25 

 

24 | S t r o n a  
 

11.12  sac de dormit pt. iarna 

 Familia de cărucioare Yeti poate fi prevăzut cu un sac de dormit pentru iarnă. (see Fig. 11.12). Sacul de 

dormit se atașeaza la bara de protectie.  

Pentru a monta sacul de dormit, puneti-l pe suportul pentru picioare de dedesubt si atașati-l la bara de 

protecție.  

11.13 Plasă de țânțari  

Căruciorul poate fi prevăzut cu o plasă de țânțari (see Fig. 11.13 ). Acest accesoriu adițional trebuie să fie 

compatibil cu celalalte accesorii. Puneți plasa de țânțari de sus, peste baldachin si acoperiti in intregime 

scaunul dar și suportul pentru picioare.  

 

 
 

11.14 Umbrelă de soare 

 Familia de cărucioare Yeti poate fi 

prevăzut cu o umbrela care are rolul de 

va proteja copilul de soarele puternic. 

Pentru a o instala glisati umbrela in locul 

special situat pe rama caruciorului.  (vezi 

Fig. 11.14.2) 

 

 

 

  

 
Fig.11.12 

 
Fig.11.13 

 

 

Fig.11.14.1 

 

Fig.11.

14.2 
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12. Specificații tehnice  

 

Lungimea caruciorului 114,5 - 146 cm 

Lătimea  66cm 

Inăltimea  117-138 cm 

Greutate totala  24 - 28,6 kg 

Adâncimea scaunului 31-45 cm 

Lațimea  28* / 43 cm 

Inăltimea spatarului 65 - 85cm 

Lătimea  25*/42 cm 

Distanta dintre sup. pt picioare si scaun /numarul 

de ajustari 
28,5 - 43,5 cm / 7 pozitii 

Lungimea caruciorului pliat  110 cm 

Lătimea caruciorului pliat  66cm 

Inăltimea caruciorului pliat 50 cm 

Capacitatea coșului pt. cumparaturi  3 kg 

Capacitatea genții de călătorie 2 kg 

Greutatea maximă a utilizatorului 80kg 

Inălțimea utilizatorului 130-175 cm 

Unghiurile scaunului / nr.de ajustari  ok 9,5°-29° / 5 

Unghiurile spatarului/nr.de ajustari  ok 3°-99° / 8 +intins 

Unghiurile suportului pt.picioare/nr.de ajustari  ok 80°-180° /6 pozitii 

COMENTARII *) Valorile evidentiate cu  

Toleranta valorilor evidentiate cu * +/- 20mm, +/- 1.5kg, +/- 1 ° 

Producatorul isi rezerva dreptul de a face ajustari privind parametrii tehnici ai caruciorului.  

12.1 Material composition of the stroller 

Fier si aluminium, materiale 100% polyester and plastic (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU). 

13. Livrarea si uneletele  

Carucior este livrat intr-o cutie de carton, pre-asamblat. Pachetul contine:  

 Rama pliata, scaun, spatar si suport pentru picioare 

 Echipamentul optional comandat  

 Manualul de utilizare si cardul de garantie  

Înainte de folosire asigurati-va ca pachetul contine tot ce ati comandat si ca niciunul din elemente nu a fost stricat 

sau spart in timpul transportului. In cazul in care una din parti lipseste sau este stricata contactati vanzatorul si/sau 

producatorul pentru a putea primi elementul lipsa sau inlocui elementul stricat.  

Datorita multifunctionalitatii si echipamentului suplimentar care poate fi atasat la caruciorul dvs. acesta poate fi 

personalizat pentru a se adapta cat mai bine nevoilor dvs. Pentru a face asta cititi integral prezentul manual.   

Nu aveti nevoie de unelte pentru a asambla sau dezasambla caruciorul. 
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O surbelniță Philips este necesară pentru ajustarea suportului pentru picioare.  O cheie Allen este necesara pentru 

ajustarea inaltimii spatarului si a adancimii scaunului. 

14. Asamblarea si dezasamblarea caruciorului 

 Asamblarea căruciorului. Produsul se livrează pre-asamblat. Pentru a continua asamblarea urmati 

pasii:  

b) Montati rotile din spate - vezi punctual 9.6 

c) Defaceti rama cu suport pt. picioare si ajustati:  

o Activeaza/dezactiveaza blocarea directiei rotilor din fata – vezi punctul 9.5 

o Ajustati inaltimea si inclinarea manerului de impingere  – vezi punctul9.8 

o Ajustati adancimea scaunului– vezi punctul9.11 

o Ajustati inclinarea scaunului – vezi punctul9.12 

o Ajustati inaltimea spatarului– vezi punctul 9.13 

o Setati inclinarea spatarului –vezi punctul 9.14 

o Ajustati lungimea centurilor  – vezi punctul 10.4 

o Ajustati inaltimea si inclinarea suportului pentru picioare– see point 9.15 

d) Ajustati tapiseria– vezi punctele 10.1, 10.2, 10.3 

e) Instalati accesoriile si faceti ajustarile necesare(echipament optional): 

o Ajustati latimea scaunului – vezi 11.4 

o Ajustati suportul pentru cap  vezi 11.3 

o Ajustati baldachiunul cu fereastra  – vezi 11.6 

o Instalati si ajustati perna wedge– vezi 11.9 

o Instalati geanta de calatorie - vezi 11.7 

o Instalati cosul de cumparaturi  – vezi 11.8 

o Instalati echipamentele destinate diferitelor sezoane:  

- sac de dormit pentru iarna – vezi 11.12 

- Manusi de iarna  – vezi 11.11 

- plasa de tantari  – vezi 11.13 

- protectie de ploaie  – vezi 11.10 

- umbrella de soare – vezi 11.14 

 Dezmembrarea caruciorului. Pentru a dezmembra caruciorul: 

a) Scoateti tot echipamentul suplimentar 

b) Desfaceti tapiseria  (elementele laterale)  

c) Blocati rotile din fata; pliati rama caruciorului 

d) Desfaceti rotile din spate 

e) Asigurati rama pliata cu siguranta pentru transport  
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15. Pregătirile înainte de utilizarea căruciorului  

Înainte de folosire: 

o Verificați ca toate componentele căruciorului să fie in perfectă stare de functionare. In caz de piese 

defecte contactati producatorul si/sau vanzatorul.  

o Verificati ca rama caruciorului sa fie pliata conform instructiunilor si ca este blocata cu siguranta 

pentru transport.  

o Verificați ca scaunul să fie corect atasat la rama caruciorului.  

o Verificati ca toate rotile sa fie instalate corespunzator si ca toate anvelopele sunt in perfecta stare 

de functionare.  

o Verificati ca frana centrala sa fie apasata si ca aceasta functioneaza corect.  

o Faceti corect toate ajustarile conform nevoilor copilului dvs. 

o Verficati ca tapiseria scaunului sa fie complet uscata.  

o Securizati copilul ajutandu-va de toate elementele stabilizatoare ale caruciorului: insertiile de 

micsorare, centurile, wedge-ul, suportul pentru picioare, etc.  

o Asigurati-va ca utilizatorul este imbracat cu haine care acopera punctele corpului care iau contact 

cu centurile si restul elementelor stabilizatoare. 

o In cazul in care copilul dvs. are probleme cu incontinenta urinara, o musama suplimentara trebuie 

pusa pe scaunul caruciorului. Aceasta musama 

poate fi cumparata din orice farmacie.. 

16. Folosirea caruciorului 

16.1 Transportarea căruciorului 

Cel mai bun mod de a transporta caruciorul este sa va 

folositi de roți. În cazurile unde acest lucru nu este 

posibil din motive de siguranță, căruciorul poate fi 

ridicat si transportat după ce toate echipamentele 

suplimentare au fost scoase. (incluzând rotile – pentru a 

il face mai usor) Atunci când transportati sau ridicati 

căruciorul, transportati-l folosind părtile fixe ale ramei. 

Din motive de siguranță nu incercați să ridicati 

căruciorul atunci când toate echipamentele 

suplimentare si rotile sunt atasate. Nu ridicati caruciorul 

de bara de siguranță, de masa de terapie sau de orice alt 

echipament suplimentar atașat.  

16.2 Punerea și scoaterea copilului din cărucior 

Atunci cand puneti copilul in cărucior aduceti căruciorul cât de aproape posibil de o suprafață sigură. Dupa 

ce ati apăsat frâna și ati ridicat suportul pentru picioare puteti pune copilul in cărucior.  

Nu va sprijiniti de suportul pentru picioare, acest lucru poate rasturna caruciorul si poate provoca ranirea 

dvs. sau a copilului dvs. Atunci cand scoateti copilul din carucior, asigurati-va ca acesta nu se sprijina de 

 

Fig.16.1 
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suportul pentru picioare – acest lucru poate duce la rasturnarea caruciorului, provocand ranirea dvs. si a 

copilului dvs.  

16.3 Poziția corectă in cărucior 

      Din motive de sănătate si siguranță, este recomandat ca zona pelvina si spatele copilului dvs. sa fie cat 

mai aproape de spatar.  

Coapsele utilizatorului trebuie susținute de scaun in toata lungimea lor (ajustarea adancimii scaunului si 

picioarele trebuie sustinute de suportul pentru picioare. (veti impiedica alunecarea copilului dvs, din 

carucior). O poziție corectă a picioarelor este esențiala în vederea menținerii unui tonus muscular bun in 

membrele inferioare ale corpului.  

      Datorită optiunilor mari de ajustare a scaunului si a spatarului este posibila ajustarea pana ce capul 

copilului dvs sa fie sub zona pelvina. Aceasta pozitie este strict interzisa deoarece poate duce la sufocarea 

copilului dvs.  

16.4 Conducerea căruciorului  

Atunci cand folosim cruciorul vom tine intotdeauna mainile pe manerul de impins. Dati drumul la frana 

centrala si impingeti de carucior intr-o directie sigura.  

 

16.5 Conducerea căruciorului pe suprafete in panta  

Poziționați căruciorul intotdeauna indreptat in față. Urcati cat de usor posibil. Trebuie sa aveti control 

asupra căruciorului in orice moment.  

Trebuie să aveti intotdeauna in vedere faptul că centrul de greutate al căruciorului se schimbă in astfel de 

situații. Atunci cand folosiți rampe, verificați întotdeauna înainte de a urca căruciorul pe ea. Atunci când 

urcați pe o ramă asigurati-vă că roțile sunt destul de inainte pentru a o urca. Asigurati-va ca nu atengeti 

cu rama caruiciorului panta pe care doriti sa o urcati. In aceste situatii cel mai indica teste sa mai fie inca 

un adult present. 

16.6 Pragurile si curbele 

Atunci cand trecem cu caruciorul peste obstacole mici, blocati piciorul de inclinare si apasati usor pe 

manerul de impingere pentru a ridica usor rotile din fata ale caruciorului. Treceti cu atentie rotile 

caruciorului peste obstacol. Ridicati apoi de manerul de impingere in sus pentru a ridica si rotile din spate. 

Treceti usor cu rotile din spate peste obstacol.  

 

16.7 Transportul căruciorului in mașină si în alte vehicule 

Pentru a transporta caruciorul in mașină, scoateți toate accesoriile si depozitați-le intr-un loc sigur. 

Dezmembrați apoi caruciorul, pliati-l si depozitati-l in partbagajul masinii.  

Daca căruciorul demontat nu este depozitat în portbagaj departe de orice persoana din mașina, atunci 

acesta trebuie securizat foarte bine de suprafata din masina pe care il depozitati. Pentru a securiza 

carcuiorul va puteti folosi de centurile de siguranta ale masinii. Pentru a trasnporta caruciorul in alt timp 

de vehicule : trenuri, autobuze, barci, avioane etc va rugam sa va informati inainte privind securitatea 
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transportarii caruciorului.  Pentru a transporta caruciorul folosindu-va de orice alt mijloc de transport, 

indepartati toate accesoriile si depozitati-le in siguranta in bagajul dvs.  

YETI / YETI YOUNG NU VA FI FOLOSIT CA SI SCAUN DE MASINA! 

16.8 Curățarea si îngrijirea 

Tapiteria căruciorului trebuie spalată de mână (temperatura apei – 30 de grade). Nu este permisă spălarea 

tapiterie in mașina de spalat. Toate petele trebuie curatate cat de repede se poate.  

Atentie! Nu curatati tapiteria cu solutii care contin chimicale, solvent sau decoloranti.  Producatorul nu isi 

asuma responsabilitatea pentru orice tip de deteriorare a caruciorului causata de folosirea de solutii 

neaprobate.  

Nu insistati asupra petelor – acest lucru poate distruge tesatura 

Asigurati-va intotdeauna ca tapiseria este uscata integral inainte de folosire. 

 

In caz de pete de mâncare, bautura, ulei:  

- Uscati pata folosindu-va de servetele de hartie  

- Pentru a nu mări pata, inmuiati o bucata de material in detergent si apa calduta si apasati pe pata.  

Clatiti orice urma de detergent. Uscati bine.  

In functie de marimea petei procedura de mai sus va trebui sau nu repetata. 

17.  Depozitarea caruciorului 

Depozitati caruciorul intr-un loc curat, uscar si ventilat la o temperatura intre 0 si 35 de grade.  

17.1 Pregatirea caruciorului pt. depozitare indelungata 

Verificati ca toate componentele sa fie in perfecta stare de functionare si apoi depozitati caruciorul intr-

un loc curat, uscat si bine aerisit. 

17.2 Protectie impotriva coroziunii 

Pentru a evita coroziunea ramei de aluminiu caruciorul nu trebuie depozitat in locuri umede.  

Atunci cand rama se uda aveti grija sa o stergeti si sa o uscati inainte de depozitare.  

Stergeti partea de aluminiu cu o carpa uscata imbibata cu un ulei de protectie usor.  

Curatarea si ungerea regulate a ramei de alumniu cu lubrifianti de protectie, asigura o viata mai lunga 

caruciorului dvs. 

 

 

 

 

     
Spalare manuala Fara inalbitori  Nu uscati la masina Uscati in pozitie 

orizonatala  

Nu folositi fierul 

de calcat 
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18. Revânzarea 

Acest produs se poate revinde.  

Produsul bine ingrijit are o perioada de viață de 3 ani.  

Pentru revânzarea produsului parcurgeti urmatorii pasi : 

 

o Inlocuiti toate bucatile de tapiserie cu unele noi.  

o Rama caruciorului trebuie curatata si dezinfectata.  

o Produsul trebuie verificat de un service autorizat (capitolul 23) 

o Toate partile componente care prezinta urme de uzura ar trebui inlocuite cu componente noi.  

o Doar produsele care trec prin pasii de mai sus pot fi revandute.  

 

19. Service-ul si inspectiile periodice 

Pentru folosirea in siguranta a produsului acesta trebuie verficat periodic.  

Pentru situatiile in care persoana care a cumparat caruciorul nu poate intreprinde aceste activitati singur, 

caruciorul ar trebui trimis la service-urile autorizate sau la producator, contracost.  

Toate reparatiile se vor face in service-uri autorizate si/sau direct la producator.  

Se vor folosi doar accesoriile originale ale caruciorului.  

 

Verficarile trebuie facute: 

 

 De fiecare data inainte de folosirea caruciorului:  

b. Verificati frana centrala – dupa activare ambele roti din spate ar trebui sa se blocheze.  

c. Verificati ca toate accesoriile suplimentare sa fie bine atasate. Fiti atenti in special la : sistemul 

de atasare al scaunului la rama, la sistemul de atasare al rotilor, functionarea corecta a hamului, la 

mecanismul de blocare al inclinarii, atasarea corecta a suportului pentru picioare.  

d. Verificati conditia cauciucurilor. 

 

 O data pe luna:  

e. Curatati caruciorul : Curatati toate componentele cu o carpa moale si ungeti cu un ulei usor 

partea de fier si aluminiu a caruciorului pentru a preveni coroziunea partilor.  

f. Verificati toate sistemele de atasare – toate butoanele si suruburile.  

 

 O data la sase luni  

g. Verficati ca tapiseria sa fie curata si insepctati conditia generala a caruciorului.  

 

20. Aruncarea căruciorului 

Aruncarea si reciclarea : căruciorul folosit trebuie dus la un centru de reciclare conform cu legile reciclării 

din zona in care locuiti.  
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21. Certficat conformitate norme europene 

Dispozitiv medical clasa I în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 

2017/745 din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale. 

Producătorul a emis o declarație de conformitate corespunzătoare pentru produs, care este disponibilă 

pe www.mywam.eu  
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22. Notite 
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23. Service-uri autorizate  

 

 

 POLAND 

 MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna 

 ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland 

 tel: +48 32 733 11 31 

 Website: www.mywam.eu 

 E-mail adress: mywam@mywam.pl 
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24. Cardul de garantie 

Numar de serie: ................................. 

 

Data achizitionarii: ........................ - ........................ - ........................ 

 

Semnatura si stampila vanzatorului  

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

25. Conditii de garantie  

 Producatorul asigura cumparatorului o garantie de 24 de luni de la cumpararea caruciorului. 

Orice neplacere survenita in aceasta perioada va fi rezolvata gratis. 

 Cumparatorul care are probleme cu caruciorul lui va trimite caruciorul bine amabalat spre 

reparare la vanzator sau producator.  

 Orice defectiune survenita din folosirea neconforma a caruciorului nu se va repara in baza 

garantiei.  

 Orice defectiune survenita din impachetarea incorecta a caruciorului nu se va repara pe baza 

garantiei.  

 Pretul transportului va fi suportat de comparator.  

 Garantia va fi prelungita cu perioada in care caruciorul a fost reparat.  

 Cumparatorul are dreptul la schimbarea caruciorului cu unul nou in caz ca, dupa reparare, 

acesta prezinta aceleasi probleme ca inainte.  

 Caruciorul trebuie folosit in conformitate cu prezentul manual.  

 Folosirea neconforma a caruciorului nu intra sub regulile garantiei.  

 Facand orice modificare asupra caruciorului va veti anula garantia.  

 Stricarea caruciorului prin : operarea gresita, ingrijirea gresita, depozitarea gresita etc, nu sunt 

acoperite de garantie.  

 Producatorul avertizeaza asupra repararii caruciorului in service-uri neautorizate.  

 Garantia valabila trebuie sa contina: Data cumpararii confirmata prin semnatura si stampila 

vanzatorului, tipul caruciorului si numarul de serie al acestuia.  

 Garantia este valabila atata timp cat nu contine stersaturi sau corectari.  

 Plangerile care nu intra sub garantie  vor fi rezolvate conform cu prevederile legale ale codului 

civil.  

 Toate plangerile legate de carucior trebuie adresate vanzatorului si/sau producatorului.  


